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Pārskats

QUANTUM Aquatics ir intelektuālais taimeris ar 
ieejas / izejas saskarni un iebūvētām atmiņas buferiem. 
Pateicoties tā intuitīvajam un interaktīvajam 
galveno funkciju grafiskajam attēlojumam, taimeris 
ir lietotājdraudzīgs un izmantojams visos sacīkšu 
līmeņos, sākot no skolas pasākumiem līdz pat 
pasaules čempionātiem un Olimpiskajām Spēlēm, 
kur sistēmas jauda un daudzpusība jau ir pierādīta.

Taimeris tās Primārajā un Sekundārajā (Primary & Secondary)
versijā ietver divas pilnas taiminga sistēmas un vienu datu 
slēdzi, lai izvēlētos informāciju no pirmās vai otrās sistēmas.

Visas darbības tiek reģistrētas caur katru ievades portu un 
tiek identificētas ar unikālu datu kodu. Dati no taimera 
saskarnes tiek pārsūtīti uz saistītajiem datoriem caur USB 
portu.
Pēc tam visa datu apstrāde notiek datorā. Saglabāto datu 
daudzumu (t.i., peldējumu vai sacensību skaitu) ierobežo 
tikai cietā diska tilpums, ļaujot iepriekšējo sacīkšu rezultātus 
izvadīt  datora displejā pārbaudei, atkārtotai pārsūtīšanai 
uz tablo vai rezultātu izdrukāšanai.

Taimera koncepcija ļauj starta sarakstus un pasākumu 
datus, ieskaitot nosaukumus un ierakstus, ielādēt
galvenajā taimera datu bāzē. Tādā veidā taimeris var 
ģenerēt pilnu rezultātu sarakstu ar dalībnieku vārdiem. Šie 
dati ir pieejami pārsūtīšanai uz galveno rezultātu printeri 
vai uz ciparu, burtciparu vai matricas tablo.

Ar akumulatoru darbināmo datora un A4 printera
pievienošanu var turpināt sacīkstes pat pilnīgas strāvas 
padeves pārtraukuma gadījumā (nav ieteicams). Šī funkcija 
ļauj arī taiminga sistēmai droši darboties  peldbaseinā.

QUANTUM AQUATICS - LAIKA NOTEIKŠANAS SISTĒMA

GALVENĀS FUNKCIJAS
■ Augsta precizitāte
■ Piemērots jebkuram sacensību līmenim
■ Lietotājdraudzīgs
■ Izmanto nozīmīgo notikumu taimingam, kā 

Olimpiskās Spēles un Pasaules Čempionāti
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PIEEJAMĀS VERSIJAS

OMEGA Quantum Aquatics Primary
■ OMEGA Quantum Aquatics Primary  bez iekšējā 
barošanas avota (3480.911)
■ OMEGA Quantum Aquatics Primary ar iekšējo 
barošanas avotu  (3480.911.IS)
Komplektā ar peldēšanas programmatūru un kabeļiem, lai 
savienotu ar ārēju akumulatoru un datoru.

OMEGA Quantum AQ Primary & Secondary
■ OMEGA Quantum Aquatics Primary & Secondary 

(3480.912)
Komplektā ar iekšējiem datu slēdžiem, peldēšanas 
programmatūru un kabeļiem, lai savienotu ar ārēju 
akumulatoru un datoru.

OMEGA Quantum AQ Primary & Secondary - Barošanas 
avots
■ Barošanas avots OMEGA Quantum Aquatics Primary 

& Secondary (3480.932)

OMEGA Quantum AQ Primary - Savienojumi

OMEGA Quantum AQ Primary & Secondary - Savienojumi

SPECIFIKĀCIJAS

Taiminga sistēma Ietilpība 23: 59: 59.99, 
atkārtojas

Izšķirtspēja 1, 1/10th, 1/100th sec
(frekvence 1/10’000th)

Nolietošanās ± 4ppm (10 gadi)
Stabilitāte (0-45°C) ± 0.1ppm
Barošanas avots Ārējāis akumulators 10-18 VDC
Enerģijas patēriņš 
(standarta) bez kabeļu
moduļa

0.55 A (Primary) 
1.1 A (Primary & Secondary)

Enerģijas patēriņš 
(standarta) ar 24 
kabeļu moduļiem

1.00 A (Primary) 
2.0 A (Primary & Secondary)

Darbības temperatūra 0°C- 60°C
Relatīvais mitrums 0-94% (nekondensējošs)
Sertifikācija CE un RoHS atbilstošs

OPCIJAS

■ Saderīgs ar Quantum klēpjdatoru (3397.910)
(nepieciešami 2 uz Quantum Primary & Secondary)

■ Atsevišķais pārvadāšanas futrālis (3480.925)
■ Dubultais pārvadāšanas futrālis  (3480.926)
■ Tiešsaistes printeris ar integrētu akumulatoru

(3480.920) (nepieciešami 2 uz Quantum AQ 
Primary & Secondary)

■ Ārējais Bluetooth RS422 SubD 9pMC (3440.708)
■ Quantum Primary & Secondary barošanas 

avots (3480.932)
■ Termiskais tiešsaistes printeris 115/230V (3330.661)
■ Kabeļa dubultā palaišana(3330.651)


